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Sammendrag 

Bakgrunn: 

Medisinsk oksytocin brukes ved langsom fremgang for å forkorte fødselsforløpet. Feil bruk og 

overdosering er assosiert med komplikasjoner. Stavanger universitetssykehus har over tid fokusert på 

å begrense bruken av oksytocin med flere kvalitetsforbedringsprosjekter. Vi vil derfor se om et 

lignende prosjekt vil la seg gjennomføre ved Akershus universitetssykehus (AHUS). 

 

Kunnskapsgrunnlaget: 

Det synes å være manglende konsensus i litteraturen vedrørende definisjonen av langsom fremgang, 

med forskjellige retningslinjer basert på ulike kriterier. Det ses imidlertid en klar tendens til å ikke 

anbefale ristimulering med oksytocin der langsom fremgang ikke er blitt klinisk bekreftet ut fra 

tydelige retningslinjer. Sentrale, systematiske oversikter viser beskjedne (om ikke noen) forskjeller 

mellom bruken av oksytocin og konservativ behandling, noe som reiser spørsmålet om hvor 

hensiktsmessig og ressursbevisst slik behandling egentlig er. Dette synet finner også støtte i en rekke 

originalstudier, som virker å knytte uforsvarlig oksytocinbruk med økt risiko for maternelle og 

neonatale komplikasjoner. 

 

Dagens praksis: 

Vårt valgte mikrosystem er fødeavdelingen på AHUS. Tall fra 2016 viser at AHUS var på topp av 

helseforetakene i Norge i rapportert bruk av oksytocin som ristimulering. Det ble benyttet hos 62,7 % 

av førstegangsfødende i spontan fødsel, mens landsgjennomsnittet var på 46,2 %. Den interne 

prosedyren på avdelingen ble revidert i juni 2017, og denne er i tråd med nasjonale retningslinjer. I 

tillegg har det blitt opprettet ulike faggrupper. Vi mener at avdelingen vil ha nytte av et 

kvalitetsforbedringsprosjekt, selv om arbeidet på avdelingen er allerede i gang for å redusere bruken 

av oksytocin. 

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer 

Vi ønsker å tydeliggjøre den interne prosedyren for alle ansatte, og det skal innføres en sjekkliste som 

sikrer samarbeid mellom jordmor og lege før oppstart av oksytocindrypp. Sjekklisten skal følge 

avdelingens interne prosedyre som er i tråd med nasjonale retningslinjer. I tillegg skal vi innføre et 

nytt tiltak som begrenser jordmødrenes rett til å ordinere oksytocin. Vakthavende lege skal alltid 

konfereres før oksytocindrypp startes opp, og det er legen som rekvirerer oksytocin. Målet med 

tiltakene er å redusere bruken av oksytocin. Effekten av tiltakene i dette kvalitetsforbedringsprosjektet 

måles ved hjelp av struktur-, prosess‐ og resultatindikatorer som skal måles lokalt. 
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Prosess, ledelse og organisering 

Vi foreslår å opprette en tverrfaglig prosjektgruppe som er ansvarlig for gjennomføringen av 

forbedringsprosjektet. Dette skal gjøres ved en PUKK-tilnærming med planlegging, utførelse, kontroll 

og korrigering over en periode på seks måneder. Man ser for seg evaluering etter én og tre måneder. 

For å sikre deltakelse og motivasjon, arrangeres fagdager med internopplæring med fokus på 

viktigheten av tiltaket. I tillegg er det viktig med god informasjon og dialog både før og underveis i 

prosjektet. 
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1 Bakgrunn 

 

Langvarig fødsel er assosiert med komplikasjoner som blødninger og infeksjoner hos mor, og 

lav Apgar-skår hos barnet (1, 2). Årsaker til langvarig fødsel kan være fosterets leie, 

anatomiske forhold i fødselskanalen eller svake, korte, og/eller ineffektive rier. Engstelse hos 

mor og bruk av epiduralanestesi er også assosiert med langsom fremgang under fødsel (3). 

Langsom fremgang under fødsel er en vanlig årsak til keisersnitt. 

Ifølge medisinsk fødselsregister (MFR) har en tredjedel av fødsler i Norge langsom fremgang. 

Dersom årsaken til dette er ineffektive rier, vil fødselshjelperne berolige mor og vurdere om 

hun har fått nok næring og ro, slik at hun kan konsentrere seg som fødselsarbeidet (4). 

Deretter vurderes amniotomi hvis ikke vannet har gått spontant, da dette vanligvis gir 

kraftigere rier. Deretter vurderes syntetisk oksytocin som infusjon. 

Medisinsk oksytocin ble innført for å forebygge keisersnitt og operative forløsninger. En 

systematisk oversikt viser at ristimulering med oksytocin ikke reduserer andelen keisersnitt 

eller operative forløsninger, selv om det fører til kortere fødselsforløp (5). Overdosering eller 

feil bruk av oksytocin kan føre til for hyppige og kraftige rier og dermed surstoffmangel hos 

barnet (6). Kvinner med oksytocininfusjon skal derfor overvåkes med CTG. Omtrent 

halvparten av alle førstegangsfødende og en femtedel av alle flergangsfødende får 

oksytocininfusjon for at fødselen skal gå raskere (7, 8). Mange kvinner får oksytocininfusjon 

selv om de ikke oppfyller kriteriene for langsom fødsel (9). 

I 2016 ble 42,6 % av førstegangsfødende og 12,4 % av flergangsfødende stimulert med 

oksytocin under fødsel (10). Det er store variasjoner mellom sykehusene. Ved Akershus 

universitetssykehus (AHUS) var tallene 62,7 % for førstegangsfødende og 23,5 % for 

flergangsfødende, mens det for Stavanger universitetssykehus var henholdsvis 24,3 % og    

3,3 % (10). 

Medvirkende årsaker til ulik oksytocinbruk kan være tilfeldigheter, ulike rapporteringsrutiner, 

risikosentralisering med mer, men også en reell forskjell i kvalitet. Vi vet at Stavanger 

universitetssykehus over tid har fokusert på å begrense bruken av oksytocin med flere 

kvalitetsforbedringsprosjekter. Vi vil derfor se om et lignende prosjekt vil la seg gjennomføre 

ved AHUS. 



2 

 

2 Kunnskapsgrunnlaget  

 

2.1 PICO 

Vi strukturerte undersøkelsen av kunnskapsgrunnlaget ved å bruke PICO-skjemaet, som hjalp 

oss med å konkretisere problemstillingen og definere relevante søkeord. 

 

P Populasjon Kvinner i spontan fødsel med langsom fremgang 

I Intervensjon Ristimulering med oksytocin 

C Kontroll Ingen ristimulering med oksytocin 

O Utfall Neonatal og maternell morbiditet 

  

Med bakgrunn i skjemaet formulerte vi følgende problemstilling for oppgaven: 

«Hos kvinner i spontan fødsel med langsom fremgang, vil ristimulering med oksytocin føre til 

økt neonatal og maternell morbiditet enn om man skulle avstå fra slik behandling?» 

2.2 Søkestrategi 

Søket ble utført 06.03.18. Kun engelsk- og norskspråklig litteratur ble benyttet, og søket ble 

ikke avgrenset til en gitt tidsperiode. 

Det ble først søkt i McMaster PLUS med søkeordene «labour augmentation AND oxytocin», 

som ga flere treff, hvorav to relevante i form av systematiske oversikter i PLUS Syntheses. 

Det ble videre gjennomført et systematisk søk etter original- og oversiktsartikler i PubMed 

med søkeordene «slow progress AND oxytocin» (43 treff) og «dystocia AND oxytocin AND 

labour augmentation» (88 treff). Søkene fanget opp de samme systematiske oversiktene som 

McMaster PLUS. Relevante artikler ble valgt på bakgrunn av tittel og sammendrag, og ble 

evaluert etter Kunnskapssenterets sjekklister for vurdering av forskningsartikler. 
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Randomiserte kontrollerte studier ble tillagt størst vekt, men også retrospektive kohortstudier 

ble tatt i betraktning. 

Det ble også gjort søk etter nasjonale faglige retningslinjer på Helsedirektoratets nettsider 

med søkeordene «langsom framgang», «oksytocin» og «fødsel», men dette ga ingen relevante 

treff. Det ble videre søkt etter «langsom framgang» på hjemmesidene til Den norske 

legeforening, samt «labour augmentation» hos Verdens helseorganisasjon. Dette ga to 

relevante treff i form av henholdsvis «Veileder i fødselshjelp» og «WHO recommendations 

for augmentation of labour».  

Nedenfor følger en presentasjon av retningslinjene til Verdens helseorganisasjon og Den 

norske legeforening, samt en vurdering av to systematiske oversikter og åtte originalstudier. 

Grunnet oppgavens begrensede omfang vil originalstudiene beskrives kun kort og samlet. 

2.3 Verdens helseorganisasjon – WHO 

recommendations for augmentation of labour 

Verdens helseorganisasjon (WHO) konstaterer at det er manglende konsensus blant faglige 

autoriteter om hvordan langsom framgang skal defineres, med varierende og/eller 

inkonsekvente definisjoner og retningslinjer i ulike land og ulike sykehus i samme land (11). 

Det fremheves at en stor andel kvinner med ukompliserte svangerskap får ristimulering med 

oksytocin uten behov, og at slik uhensiktsmessig behandling kan føre til uterin 

hyperstimulering med uterusruptur og føtal asfyksi som komplikasjon, samt økt risiko for 

ulike sekundære intervensjoner. Det bemerkes også at uforsvarlig ristimulering kan være 

problematisk med tanke på den fødendes autonomi og verdighet, og kan virke negativt inn på 

hvordan fødselen oppleves.  

Anbefalingene for bruken av oksytocin ved langsom framgang tar utgangspunkt i de samme 

to systematiske oversiktene som ble funnet i litteratursøket, og beskrives nærmere i avsnitt 

2.5.1 og 2.5.2. WHO anbefaler ikke å benytte verken amniotomi alene, oksytocin alene, eller 

amniotomi og oksytocin kombinert for å forhindre langsom framgang. Derimot anbefales 

bruken av amniotomi og oksytocin for å behandle langsom framgang som er blitt klinisk 

bekreftet etter gjeldende retningslinjer. Anbefalingsgraden er satt til svak, og 

dokumentasjonsnivået beskrives som veldig lavt.  
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2.4 Den norske legeforening – Veileder i 

fødselshjelp 

I likhet med WHO argumenteres det her med at det ikke finnes god dokumentasjon på hvilken 

definisjon som er best for langsom framgang, og at det er store variasjoner i bruken av 

oksytocin som ristimulerende medikament (12). Videre nevnes syv ulike definisjoner på 

langsom fremgang basert på fire hovedkriterier: 

1) Hvis mormunnåpningen krysser tiltakslinjen på WHOs partogram 

o Fire timer mellom varsellinje og tiltakslinje 

o Tre timer mellom linjene 

o To timer mellom linjene 

2) Ingen endring av åpningen eller nivået til ledende del i løpet av to timer 

3) < 2 cm endring av åpningen i løpet av fire timer 

4) Langsom endring i første stadiums aktive fase 

o < 1,2 cm/time hos førstegangsfødende 

o < 1,5 cm/time hos flergangsfødende 

Veilederen anbefaler at man bruker varsellinje og tiltakslinje med fire timers forsinkelse som 

definisjon på langsom framgang. Det anbefales videre at oksytocin brukes ved langsom 

framgang i den aktive fasen ved ineffektive rier, og at amniotomi forsøkes først (sterk 

anbefaling). Ettersom vurderingen av ristyrken er subjektiv, påpekes viktigheten av at hver 

avdeling har en tydelig definisjon på langsom framgang (sterk anbefaling), og at omsorgen 

organiseres strukturert for å hindre unødvendig bruk av oksytocin. 

2.5 Systematiske oversikter  

2.5.1 Bugg et al. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment 

for slow progress in the first stage of spontaneous labour 

Denne systematiske oversikten ble utført av Bugg et al. i 2011 (13), der det ble sett på til 

sammen 1338 lavrisikogravide med langsom framgang i fødselens første fase, fordelt på åtte 

randomiserte kontrollerte studier. Oversikten så på bruken av oksytocin i fødselens første 

stadium og om dette kunne redusere komplikasjonene forbundet med langsom framgang 

(blant annet økt risiko for keisersnitt, neonatal og maternell morbiditet). Tre av studiene 
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sammenlignet bruken av oksytocin med placebo eller konservativ behandling, mens fem så på 

tidlig versus sen administrering av oksytocin. Denne heterogeniteten kan trekkes frem som en 

svakhet ved oversikten, og det kan være vanskelig å tolke forskjellen mellom sen og tidlig 

oksytocinbruk. Man kan imidlertid argumentere med at det å gi oksytocin senere i forløpet – 

når den kliniske usikkerheten er mindre – er «riktigere» enn å behandle med oksytocin ved 

første mistanke, og at man dermed egentlig sammenligner hensiktsmessig og uhensiktsmessig 

behandling med oksytocin.  

De tre studiene som sammenlignet oksytocin med placebo/konservativ behandling, viste 

ingen signifikant forskjell i andelen instrumentelle forløsninger (RR 0,84, KI 95 % 0,36-

1,96), keisersnitt (RR 1,04, KI 95 % 0,45-2,41), eller neonatal/maternell morbiditet mellom 

de forskjellige gruppene. En svakhet ved studiene er at de er datert til 80- og 90-tallet, og at 

antallet forsøkspersoner er beskjedent (henholdsvis 14, 37 og 87 førstegangsfødende), noe 

som gjør det vanskelig å vurdere resultatene. 

De fem resterende studiene tok for seg 1200 kvinner og sammenlignet tidlig versus sen 

oksytocinstimulering. Tidlig stimulering ble definert som stimulering med en gang eller innen 

20 minutter etter at diagnosen hadde blitt stilt. Den sene gruppen fikk mer konservativ 

behandling først, og oksytocin ble ikke gitt før etter 3-8 timer etter diagnosetidspunktet. Tre 

av studiene viste at fødselsvarigheten ble redusert ved bruk av oksytocin (2,2 timer kortere i 

gjennomsnitt, 95 % KI -3,29 til -1,1), skjønt det var stor variasjon i resultatene. To studier 

viste ingen forskjell før 12 timer (RR 0,32, 95 % KI 0,07-1,43). Tidlig 

oksytocinadministrering var forbundet med føtale hjertefrekvensforandringer (RR 2,51, 95 % 

KI 1,04-6,05), men ingen neonatal morbiditet (verken forandringer i Apgar-skår eller behov 

for innleggelse på neonatal intensivavdeling). Det ble heller ikke vist forskjell i insidensen av 

postpartumblødning, bruken av epidural anestesi eller behovet for instrumentell vaginal 

forløsning eller keisersnitt. 

Det fremgår av studiene at det ikke er noen signifikant forskjell mellom oksytocin og 

konservativ behandling, eller mellom tidlig og sen administrering av oksytocin med tanke på 

forløsningsmetode, maternell og neonatal morbiditet, annet enn et forkortet fødselsforløp. Det 

kan derfor stilles spørsmålstegn ved overivrig bruk av oksytocin, ettersom dette ikke synes å 

påvirke utfallet i særlig stor grad. Samtidig kan gjennomtenkt bruk med støtte i klinikken 

hindre altfor lange fødsler.  
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2.5.2 Wei et al. Early amniotomy and early oxytocin for prevention 

of, or therapy for, delay in first stage spontaneous labour compared 

with routine care 

I denne systematiske oversikten som sist ble oppdatert i 2013 (14), så Wei et al. på 14 

randomiserte kontrollerte studier (hvorav to kvasirandomiserte) med til sammen 8033 fødende 

kvinner. 11 av studiene (7753 kvinner) tok for seg fødende med normal framgang på 

randomiseringstidspunktet, fordelt på to grupper. Den ene gruppen ble behandlet med 

amniotomi og oksytocin ved begynnende langsom framgang, mens den andre gruppen 

avventet slik behandling. En svakhet ved disse studiene er at flere av de fødende i 

kontrollgruppene også endte opp med å bli behandlet med oksytocin av medisinske årsaker, 

slik at den faktiske forskjellen mellom de to gruppene ble noe utvisket. Dette ble imidlertid 

gjort først mye senere i forløpet i motsetning til intervensjonsgruppen, og i likhet med den 

systematiske oversikten omtalt i 2.5.1 kan man her også argumentere med at slik senere 

behandling kan anses som mer konservativ og medisinsk hensiktsmessig. Et annet 

problematisk moment ved studiene er at de ser på amniotomi og oksytocin samlet, noe som 

gjør det vanskelig å tolke effekten av oksytocin alene. De to prosedyrene hører imidlertid 

sammen, ettersom det i dag er vanlig praksis å forsøke amniotomi før man går videre med 

oksytocin.  

Oversikten viste at amniotomi og bruk av oksytocin var assosiert med kortere fødselsvarighet 

(åtte studier med 4816 fødende; medianforskjell -1,28 timer, 95 % KI -1,97 til -0,59), skjønt 

det var stor forskjell mellom de ulike studiene. En stratifisert analyse av dataene viste også en 

beskjedent redusert risiko for keisersnitt (RR 0,87, 95 % KI 0,77-0,99, NNT for å unngå ett 

keisersnitt rundt 65). I fire av studiene ble det imidlertid gitt annen aktiv bistand i tillegg, og 

da disse studiene ble ekskludert i en sensitivitetsanalyse for å se på effekten av kun 

amniotomi og oksytocin, kunne man ikke påvise noen statistisk signifikant risikoreduksjon for 

keisersnitt (RR 0,84, 95 % KI 0,7-1,01), selv om forskjellene må sies å være små. Studiene 

viste ellers ingen forbindelse med neonatal morbiditet (redusert Apgar-skår, unormal 

arteriestreng-pH, forandringer i føtal hjerterytme, nevrologiske avvik, ikterus, 

hyperbilirubinemi, behov for innleggelse på neonatal intensivavdeling) eller forhold hos mor 

(forløsningsmetode (spontan eller instrumentell vaginal), hyperstimulering, 

postpartumblødning/-infeksjon/-feber, behov for epiduralanalgesi, grad av tilfredshet etter 

fødselen), foruten noe økt behov for maternell transfusjon, skjønt dette først og fremst hadde 

grunnlag i én studie.  
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På bakgrunn av disse resultatene er det vanskelig å anbefale rutinemessig amniotomi og 

oksytocin tidlig i fødselsforløpet, ettersom det ikke ble påvist noen signifikant forskjell 

mellom dette og konservativ behandling med tanke på neonatale og maternelle forhold, med 

unntak av kortere fødsel og en mulig, beskjedent redusert risiko for keisersnitt. 

2.6 Originalstudier  

Flere retrospektive studier har sammenlignet oksytocin med konservativ behandling hos 

lavrisikogravide, og slik induksjon er blitt forbundet med økt anvendelse av instrumentell 

vaginal forløsning og keisersnitt (15-17). Dette forholdet trenger imidlertid ikke være kausalt 

siden oksytocin brukes nettopp ved langsom framgang, som i seg selv er forbundet med økt 

risiko for keisersnitt og assistert vaginal forløsning. 

I en studie fra 2014, hvor Bernitz et al. (9) så på 747 lavrisikogravide, ble det observert at 

oksytocin gitt til kvinner uten dystoci, var forbundet med økt risiko for instrumentell 

forløsning (OR 3,73, 95 % KI 1,93-7,21) og episiotomi (OR 2,47, 95 % KI 1,38-4,39). 

Kvinnene som fikk oksytocin, hadde riktignok gjennomsnittlig høyere KMI, fødte tyngre 

unger og hadde oftere behov for epiduralbedøvelse, men analysen justerte for disse 

konfunderende faktorene. I en annen studie fra Sverige så Oscarsson et al. (18) på 106 755 

kvinner fordelt på 10 sykehus i tidsrommet 1995-2002. Studien ekskluderte kvinner med 

langvarig fødsel (< 12 timer) og der fødselen hadde blitt indusert. Bruken av oksytocin ble her 

forbundet med lav Apgar-skår (< 7 etter 5 min, OR 2,3, 95 % KI 1,8-2,9), økt behov for 

innleggelse på neonatal intensivavdeling (OR 1,6, 95 % KI 1,5-1,7) og operativ forløsning 

(OR 4,0, 95 % KI 3,7-4,2).  

I senere tid er det også blitt fokusert på sammenhengen mellom oksytocin og autisme (18-20). 

I to store studier fra 2013 og 2015, som så på over 500 000 barn hver, ble det vist moderat økt 

risiko for autisme dersom oksytocinstimulering hadde blitt benyttet under fødselen, særlig hos 

gutter. Det ble justert for konfunderende faktorer som sosioøkonomisk status, mors helse, 

graviditetsrelaterte hendelser og fødselsår, men kausaliteten er nok fremdeles uklar, og det er 

utvilsomt behov for mer forskning rundt denne problemstillingen. 



8 

 

3 Kvalitetsforbedringsprosjektet 

 

3.1 Vårt mikrosystem 

Stor variasjon i bruken av oksytocin mellom helseforetakene i Norge kan tyde på manglende 

strukturerte nasjonale retningslinjer. Man kan derfor stille seg spørsmål om hvilke kliniske 

indikasjoner som ligger til grunn før man setter i gang behandling med oksytocin på de ulike 

sykehusene.  

I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er fødeavdelingen på AHUS vårt mikrosystem. 

Fødeavdelingen på AHUS tar årlig imot rundt 5000 fødsler, og er Norges andre største 

fødeavdeling (21). 

Tall fra 2016 viser at AHUS var på topp av helseforetakene i Norge i rapportert bruk av 

oksytocin som ristimulering (figur 1), som ble benyttet hos 62,7 % av førstegangsfødende i 

spontan fødsel. Til sammenligning var landsgjennomsnittet på 46,2 % (10). 
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Figur 1: Oversikt over oksytocinbruk hos førstegangsfødende i spontan fødsel (Robson 

gruppe 1) ved norske helseforetak, 2016(10). 

3.2 Dagens praksis 

Fødeavdelingen på AHUS har en egen intern prosedyre som heter «Langsom fremgang og 

oksytocinstimulering under fødsel», sist revidert i juni 2017. Prosedyren bygger på Nasjonal 

veileder i fødselshjelp (figur 2) (12). 
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Figur 2: Flytdiagram som beskriver prosedyren «Langsom fremgang i fødsel og stimulering 

av rier» (fødeavdelingen på AHUS). 

Det har den siste tiden vært fokus på bruken av oksytocin i forbindelse med «sectioprosjektet» 

som har blitt gjennomført på fødeavdelingen. For å tilstrebe at kvinner får behandling med 

oksytocin på rett indikasjon, har den interne prosedyren blitt endret. I den reviderte 

prosedyren stilles det krav om at det skal gå to timer før oppstart av stimulering etter 

amniotomi. Ulike faggrupper i avdelingen samles jevnlig for å vurdere klagesaker hvor det i 

tilfeller skal være overstimulering under fødsel. Man vurderer kritisk bruken av oksytocin i de 

ulike tilfellene, og om retningslinjene i prosedyren ble fulgt. En annen faglig gruppe (STAN-
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gruppen) gjennomgår regelmessig alle vaginale operative forløsninger og alle som forløses 

med akutt sectio. Her gjør man også vurderinger når det gjelder overstimulering av oksytocin, 

og om det ble benyttet på riktig indikasjon. 

Som nevnt tidligere, ligger fødeavdelingen på AHUS på topp i landet når det gjelder antall 

kvinner som stimuleres med oksytocin under fødsel. På bunn finner vi Helse Stavanger HF, 

der kun 24,3 % av de førstegangsfødende stimuleres med oksytocin. Hva skyldes den store 

variasjonen i bruken av oksytocin mellom helseforetakene i Norge? Det finnes ikke et enkelt 

svar på dette spørsmålet. I flytdiagrammet beskrives mulige årsaker til at man har et for høyt 

forbruk. De ulike årsakene til varierende oksytocinbruk kan gjelde ved vårt valgte 

mikrosystem, AHUS, men også ved norske fødeavdelinger generelt (figur 3) 

 

Figur 3: Fiskebeinsdiagrammet beskriver mulige årsaker til at man har et for høyt forbruk av 

oksytocin ved en fødeavdeling. 
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Arbeidet med å redusere bruken av oksytocin er i gang ved fødeavdelingen på AHUS, men 

det er fremdeles en lang vei å gå for å redusere bruken ned til landsgjennomsnittet. Det er 

derfor behov for å igangsette et kvalitetsforbedringsprosjekt der man jobber for å få ned 

bruken av oksytocin. 

3.3 Tiltak 

Vi ønsker å tydeliggjøre retningslinjene for oppstart av behandling med oksytocin i 

prosedyren, slik at det blir lite rom for tolkning. Det skal fremkomme tydelig hvilke kvinner 

som kan ha behov for behandling med oksytocin og hvilke andre tiltak som skal prøves før 

man starter opp. Man skal tilstrebe at oksytocin kun startes når åpningen av cervix har krysset 

tiltakslinjen (etter 4 timer) i partogrammet. Ved Stavanger universitetssykehus implementerte 

man en liknende protokoll i 2010, som har vist gode resultater både når det gjelder nedgang i 

oksytocinbruken og en reduksjon i akutte keisersnitt (22). Vi ønsker å begrense jordmødrenes 

rett til å ordinere oksytocin i den nye prosedyren. Vakthavende lege skal alltid konfereres før 

oksytocindrypp startes opp. 

Vi ønsker også å innføre en sjekkliste som er i tråd med avdelingens prosedyre. Jordmor/lege 

skal alltid fylle ut sjekklisten før man starter opp behandling med oksytocin. Dette er et 

verktøy for å redusere bruken av oksytocin, samt å øke bevisstheten rundt andre tiltak som bør 

utprøves først. Man må begrunne hvorfor det er indisert med oppstart av oksytocindrypp, og 

hvilke tiltak som har blitt utprøvd i sjekklisten. Sjekklisten skal sikre at det kun er kvinnene 

som har langsom fremgang under fødselen som får oksytocin. På sjekklisten skal det være et 

felt der man legger en plan for forventet progresjon og oppfølging, samt et eget felt for å 

vurdere stimuleringen. 

Vi ønsker også bedre registrering etter at man har startet dryppet. Ved oppstart av oksytocin 

og ved doseendring skal man registrere følgende i partogrammet/CTG loggen + sjekklisten:  

1) Cervixåpning og hodets stilling 

2) Klassifisering av CTG 

3) Antall rier 

 

Kvinnen bør undersøkes hver time frem til optimal stimulering er oppnådd. Optimal 

stimulering kan defineres som fremgang i fødsel eller maksimum 5 rier på 10 min. Dersom 
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CTG blir avvikende eller patologisk og/eller kvinnen har > 5 rier på 10 min, skal lege 

kontaktes.  

Dette tiltaket vil gjøre at enhver jordmor og lege blir mer kritisk til om behandling med 

oksytocin bør igangsettes. Man skal kontinuerlig vurdere om kvinnen fremdeles er i behov for 

behandling med drypp. Har behandlingen ført til overstimulering? Blir man nødt til å sette 

ned dryppet som følge av funn på CTG? Responderer kvinnen dårlig på stimuleringen?  

Ved å innføre at jordmor alltid må konferere med lege før oppstart med oksytocin, 

tydeliggjøre prosedyrer og innføre sjekklister, mener vi at man effektivt kan få ned 

oksytocinbruken ved fødeavdelingen på AHUS. Vi mener også at tiltakene er gjennomførbare 

under dagens praksis på avdelingen. 

3.4 Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål som belyser kvaliteten på tilbud og tjenester og 

brukes i arbeid med kvalitetsforbedring (23). Det stilles strenge krav til kvalitetsindikatoren 

og utviklingen av den (24). En god kvalitetsindikator bør være relevant og målbar, gyldig, 

pålitelig og tilgjengelig. At en indikator er relevant og målbar, vil si at det er mulig å måle og 

at det som måles er relevant for kvaliteten på det området man ønsker å forbedre. For at en 

indikator skal være gyldig, er det viktig at den er reproduserbar og at indikatoren måler det 

man faktisk ønsker mål på. En pålitelig indikator gir stabile resultater ved gjentatte målinger 

med få falske negative/positive utfall (24, 25). 

For å gi et samlet bilde på kvalitet av en tjeneste, bør det være flere kvalitetsindikatorer som 

ses i sammenheng. Det er viktig at kvalitetsindikatorene tolkes varsomt (23). Det kan være 

tilfeldigheter som kan påvirke resultatet. Det kan også være forskjeller i journalsystemet eller 

meldepraksis som kan være med på å påvirke resultatet (23). 

3.4.1 Strukturindikatorer 

Indikatorer av denne typen beskriver helsevesenets rammer og ressurser, som tilgjengelig 

utstyr og kompetanse på området (24, 25).  
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Vi ønsker å måle følgende strukturindikatorer: 

-    Kjenner de ansatte på avdelingen til prosedyren for langsom fremgang under spontan 

fødsel? 

-       Får nye ansatte opplæring i prosedyren? 

Vi vil undersøke i hvilken grad de ansatte er kjent med prosedyren, om prosedyren brukes, og 

om nyansatte får den opplæringen de trenger for å bruke prosedyren.  

3.4.2 Prosessindikatorer 

Prosessindikatorer involverer aktiviteter i pasientforløpet som måler i hvilken grad klinisk 

praksis er i samsvar med optimale prosedyrer (24, 25).  

Prosessindikatorer vi ønsker å måle: 

-       Hvor mange kvinner får oksytocin som ristimulering under spontan fødsel?  

Ristimulering under fødsel er en nasjonal kvalitetsindikator, og data knyttet til denne 

foreligger på helsenorge.no (26). Ved tolkning er det viktig å ta hensyn til at det kan være 

forskjeller i fødejournalsystemet eller meldepraksis som kan være med på å påvirke resultatet 

(10). Indikatoren er gyldig og relevant, og det er allerede prosedyrer som sørger for at den 

måles og at data sendes inn til helsedirektoratet. Det er ønskelig å få tall fortløpende for å 

kunne korrigere og følge utviklingen, og dermed også føre opp resultatene lokalt.  

3.4.3 Resultatindikatorer 

Denne type indikator gir informasjon om effekt av helsehjelp, for eksempel i form av 

mortalitet, funksjon, overlevelse eller livskvalitet (24, 25).  

Resultatindikatorer vi ønsker å måle: 

-       Antall postpartumblødninger 

-       Antall akutte keisersnitt 

-       Forekomst av fødselsrifter (grad 3+4) 

-       Antall barn med metabolsk acidose 
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-       Nedgang i andel kvinner som får oksytocin under fødsel etter innføring av sjekkliste 

De fire første punktene er allerede indikatorer for graviditet og fødsel, og blir rapportert inn til 

MFR, men det finnes ikke tall på hvor mange av disse kvinnene som har fått stimulering med 

oksytocin. Det er derfor ønskelig å registrere data på disse punktene lokalt ved at det føres på 

sjekklisten vi innfører i prosjektet.  
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4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Ledelse og organisering  

Vi ønsker at forbedringsprosjektet skal implementeres ved fødeavdelingen på AHUS. Vi 

foreslår å opprette en tverrfaglig prosjektgruppe som vil være ansvarlig for ledelse og 

organisering av prosjektet. Denne prosjektgruppen kan bestå av for eksempel: 

● Avdelingsleder 

● Overlege 

● Lege i spesialisering 

● To jordmødre, deriblant en fagansvarlig jordmor 

 

Ved å inkludere alle berørte profesjoner får vi en bred forankring i organisasjonen. På den 

måten danner vi også en prosjektgruppe med komplementære ferdigheter. Det er 

hensiktsmessig å inkludere avdelingslederen slik at prosjektgruppen har makt og god 

gjennomslagskraft i mikrosystemet. Ettersom bruken av oksytocin er en vurdering som gjøres 

i samarbeid mellom lege og jordmor, er det også hensiktsmessig å inkludere to jordmødre. 

Avdelingsleder vil være en naturlig leder for gruppen.  

Hovedoppgavene til prosjektgruppen vil være informasjonsformidling, gjennomføring og 

oppfølging, samt evaluering av prosjektet. For at prosjektet skal lykkes er det viktig at alle 

ansatte involveres, både leger og jordmødre, da det spesielt er disse profesjonsgruppene som 

vil stå for implementeringen i den kliniske hverdagen. Prosjektgruppen har som ansvar å 

involvere, informere og motivere alle ansatte ved fødeavdelingen.  

4.2 Strukturering og tilnærming 

I vårt prosjekt ønsker vi å få ned bruken av oksytocin hos førstegangsfødende kvinner. Det er 

viktig å jobbe systematisk, og vi ønsker å bruke Demings sirkel og en PUKK-tilnærming som 

metode (figur 4). Modellen presenterer tre spørsmål man bør stille før man går i gang med et 

forbedringsprosjekt: 
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● Hva ønsker vi å oppnå?  

● Når er en endring en forbedring? 

● Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?  

 

Figur 4: Demings sirkel, hentet fra Helsebiblioteket (27).  

1. Planlegge: fastsette mål og metode for implementering 

Planleggingsstadiet dreier seg om å kartlegge dagens praksis og sette mål for å kunne måle 

effekten av forbedringsarbeidet. Målene bør være spesifikke, målbare, ansporede, realistiske, 

tidsbestemte og det bør være enighet om målet (28). Det velges også kvalitetsindikatorer som 

kan brukes til å evaluere effekten av prosjektet. Plan for å kvalitetssikre prosedyren vil være å 

utarbeide en sjekkliste som jordmor og lege fyller ut før oppstart av oksytocin.   

2. Utførelse  

Det skal dannes en prosjektgruppe med komplementære ferdigheter. De ansatte blir informert 

via informasjonsmøter, samt informasjon tilsendt på mail.  
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Det skal lages og implementeres en sjekkliste før oppstart av oksytocin der lege alltid må ta 

del i avgjørelsen. Informasjonsmøter er en viktig arena for dialog og diskusjon. Oppdateringer 

og foreløpige resultater sendes ut på ukebrev på mail. Det bør også lages en 

informasjonsplakat med nøkkelinformasjon som henger sentralt plassert i avdelingen. 

Det skal i forkant av prosjektet arrangeres fagdag i regi av fagansvarlig jordmor for å øke 

kunnskapsgrunnlaget og presentere målsetning og tidsramme. Undervisning av leger og 

jordmødre bør så langt det er mulig foregå samlet. Prosjektet skal ha en definert startdato, 

varighet og forhåndsdefinerte tidspunkter for evaluering av måloppnåelse. Informasjon om 

måloppnåelse gis etter én og tre måneder. Man kan også i tilknytning til informasjonsplakat 

ha løpende tall for måloppnåelse i form av graf eller lignende på veggen.  

3. Kontrollere 

Fagansvarlig jordmor registrerer bruk av oksytocin ved å telle opp sjekklistene. 

Prosjektgruppen følger opp tallene og illustrerer endringer i run chart med statistisk 

prosesskontroll. Prosjektgruppen må gjennomføre en evalueringskontroll der man tar opp 

etterlevelse og eventuelle problemer. Dersom det oppstår eventuelle problemer, må 

prosjektgruppen ta tak i dette og eventuelt justere kursen. Det er viktig å sikre bevissthet og 

motivere ved å gjennomgå resultater, for eksempel i forbindelse med avdelingsmøter. Det vil 

også være hensiktsmessig å sende ut resultater på mail til alle ansatte ved fødeavdelingen. 

            

4. Korrigere: handle, lære  

Man gjennomgår flere sykluser for å vurdere om handlingsplanen har medført endringer i 

praksis som er i tråd med kvalitetsmålene. Avvik fra planen må identifiseres og korrigeres 

gjennom en ny PUKK-sirkel.  
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4.3 Prosjektfaser  

Viktige milepæler er etter 1, 3 og 6 måneder.  

● Etter 1 måned: se om tallene for oksytocin har sunket. Tallene legges frem for 

prosjektgruppen og de ansatte, gjerne i form av en veggavis på fødeavdelingen. Hva 

fungerer? Hva fungerer ikke?  I tilknytning til informasjonsplakat bør det også være 

en plakat med måloppnåelse. Informasjon til alle ansatte underveis øker suksessraten 

for prosjektet. 

● Etter 3 måneder: se om tallene for oksytocin har sunket. Tallene legges frem for 

prosjektgruppe. Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Det henges opp en ny veggavis på 

fødeavdelingen. 

● Etter 6 måneder: prosjektets varighet. Er praksisen i avdelingen endret? Hvis ikke, ny 

runde i PUKK-sirkel. Ved god effekt innføres sjekklisten som en del av den nye 

prosedyren. Feire med kake når målet er nådd!  

 

4.4 Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring: 

motstand og håndtering 

Potensielle utfordringer (29) 

Det er mange årsaker til motstand ved implementering av et forbedringsprosjekt. En 

utfordring kan være at medarbeidere er fornøyd med dagens eksisterende tilstand og ikke 

forstår hvorfor endring er nødvendig. Dette ønsker vi å unngå ved å ha fokus på viktigheten 

av å redusere oksytocinbruken. Vi kan vise til høye tall i bruk av oksytocin på AHUS og også 

peke på utfordringer knyttet til dette. Dette er viktige tema å ta opp på informasjonsdagen. 

Her er en engasjert prosjektgruppe essensiell, som holder åpen dialog med resten av 

avdelingen.  

Det kan også være usikkerhet og bekymring rundt mestring av nye krav som stilles til 

kunnskaper og ferdigheter. Dette kan bedres ved å innføre en sjekkliste som gir gode rutiner, 

og at stimulering med oksytocin i mindre grad baseres på praksis hos hver enkelt jordmor. 

Frykt for merarbeid kan være en annen utfordring. Sykehushverdagen er travel, og for å utføre 

prosjektet kreves tid til informasjon. For en vellykket implementering er man avhengig av å 
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informere både leger og jordmødre. Blant jordmødrene vil en fagansvarlig jordmor kunne 

være en nøkkelperson.  

Kapasitet, liggetid og økonomi er også viktige faktorer i en hektisk sykehushverdag. Ved å 

redusere bruk av oksytocin kan det også være frykt knyttet til at liggetiden på avdelingen blir 

lengre, noe som kan skape utfordringer i forbindelse med kapasitet. Det vil være en 

ledelsesoppgave å begrunne og argumentere for hvorfor bruken av oksytocin må ned, 

muligens på bekostning av noe lengre liggetid.  

Motstand mot endring er ikke uvanlig i endringsprosesser, og man bør ha en plan for hvordan 

motstanden skal håndteres. Det kan være mange årsaker til motstand i en organisasjon. Fra de 

personlige og individuelle, hvor det er faglig uenighet eller frykt for tap/endring i arbeidsmåte 

hos den enkelte, til de mer systematiske årsakene (30). God informasjon og faglig påfyll i 

forkant av at prosjektet rulles ut er essensielt for å få de ansatte med på laget. Man må være 

tydelig på hvorfor man ønsker å få ned oksytocinbruken, og hva som er det faglige rasjonelle 

ved å gjøre det. Det er viktig å motivere de ansatte ved å fokusere på det positive ved 

prosjektet. Ved å ha fokus på en tverrfaglig tilnærming kan man tenke seg at ansatte fra ulike 

profesjoner føler eierskap til prosjektet. De ansatte må motiveres med å holde fokus på det 

positive og på hva som fungerer godt, både i nåsituasjonen og underveis i prosessen. 

4.5 Innarbeide forbedringer i daglig drift  

Prosjektet er utformet som en pilot på seks måneder. Etter endt periode vil prosjektgruppen 

vurdere om den nye organiseringen skal implementeres i daglig drift. Det foretas evaluering 

underveis, både etter én og tre måneder. Om prosjektgruppen anbefaler at praksis endres, vil 

sjekkliste implementeres permanent ved fødeavdelingen.  
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5 Oppsummering 

 

Medisinsk oksytocin brukes ved langsom fremgang for å forkorte fødselsforløpet. Feil bruk 

og overdosering er assosiert med komplikasjoner. Det er store variasjoner i bruk av oksytocin 

ved norske sykehus. AHUS er blant sykehusene med høyest bruk av oksytocin i Norge. Vi 

foreslår derfor et kvalitetsforbedringsprosjekt for å begrense bruken. 

 

Vi ønsker at prosjektet skal ha støtte og forankring i alle involverte faggrupper, samt i 

ledelsen. Prosjektgruppen kan bestå av avdelingsleder, overlege, lege i spesialisering og to 

jordmødre, deriblant fagansvarlig jordmor. 

 

Det skal arrangeres fagdag i regi av fagansvarlig jordmor for å øke kunnskapsgrunnlaget, 

presentere målsetning og tidsramme i forkant av prosjektet. Undervisning av leger og 

jordmødre bør så langt det er mulig foregå sammen. Informasjonsplakat henges på sentralt 

sted i avdelingen. 

 

Den interne prosedyren skal tydeliggjøres for alle ansatte. Videre foreslår vi innføring av en 

sjekkliste der andre tiltak vurderes, og at eventuelt bruk av oksytocin begrunnes. Avgjørelsen 

tas i samarbeid med ansvarlig lege. Det er kun vakthavende lege som kan rekvirere oksytocin. 

Sjekklisten brukes også som rapporteringsskjema, og fagansvarlig jordmor fører statistikk 

over oksytocinbruken. Prosjektet evalueres etter én, tre og seks måneder. Ved god 

måloppnåelse implementeres sjekklisten i avdelingens rutiner. 
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